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Zbraslav je proti 
vodě ochráněna

I když nadpis k tomu 
vyzývá, je ještě daleko 
k velkému optimismu. 
Nicméně nová úprava 
územního plánu již vy-
padá velmi nadějně. Ve 
čtvrtek 19. září proběh-
lo zastupitelstvo hlav-
ního města Prahy, kde 

se schvalovalo několik materiálů pro Zbraslav 
velmi významných. 

Za nejdůležitější považuji dlouho očekáva-
nou změnu zařazení kategorie záplavového 
území spodní části Zbraslavi. Nově územní 
plán již zohledňuje existenci protipovodňo-
vých opatření a území zařadil do kategorie A 
- území určené k ochraně zajišťované měs-
tem pro Q100. To je velmi důležitá zpráva 
pro majitele objektů a pozemků v této loka-
litě, protože tím padnou nesmyslná a někdy 
zbytečná omezení při výstavbě a rekon-
strukci objektů. Každopádně se ale vlastníci 
nevyhnou přísnému oku stavební komise, 
která bude velmi pečlivě kontrolovat, aby 
byl zachován kouzelný prvorepublikový 
charakter zástavby tohoto území. Druhou 
a trochu paradoxní záležitostí je, zda a kdy 
se podaří řádně opravit hradidlové komory, 
tak aby území bylo skutečně ochráněno.

Druhým významným bodem jednání bylo 
finální schválení vyhlášky o provozování he-
ren a loterií. Vyhláška zohledňuje ve většině 
případů podněty jednotlivých městských 
částí. Jak jsme již informovali, rada městské 
části doporučila nulovou toleranci k hazar-
du a ta byla, stejně jako ve většině jiných 
městských částí, schválena. Sám jsme zvě-
dav, kdy bude řečen i bod B, a to jakým 
způsobem bude Praha rozdělovat výtěžek 
z heren a loterií. Pokud se systém nezmění 
a bude kritériem počet automatů v místě, 
tak toto bude znamenat výpadek příjmů 
rozpočtu Zbraslavi ve výši cca 1,4 mil. Kč, 
které byly účelově používány na podporu 
sportovních a jiných aktivit a spolků.

Posledním důležitým bodem, který byl 
schválen, byť byl ze strany Zbraslavi před-
ložen den před zastupitelstvem, je další do-
tace na likvidaci povodňových škod. Jsem 
velmi rád, že se nám podařilo tyto peníze 
prosadit. Stále se ještě objevují resty, které je 
akutně potřeba po povodni dodělat. Máme 
tak nyní schválen více než 1 mil. na úhradu 
cca 2000 pytlů s pískem, které byly použi-
ty na ochranu objektů, a bude opravena 
komunikace na Závisti, která je podemleta 
a staticky velmi ohrožena.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Editorial
Vážení čtenáři, pod-

zim, to je období, kdy 
na Zbraslavi a v okolí 
střídá jedna tradič-
ní akce druhou. Vše 
hned po prázdninách 
odstartují veteráni, 
závodí se na Zbra-
slavské osmě, zpívá 
a tančí na Vejvodově 

Zbraslavi a městem se prochází Eliška Přemy-
slovna. Na všechny akce Zbraslavské noviny 
zvou a přinášejí o nich detailní informace. 

Až budete pročítat některé příspěvky, mějte 
na paměti mé opakované prohlášení, že všech-
ny články, které do redakce Zbraslavských no-
vin přicházejí, se dostávají ke čtenářům. Někdy 
mám totiž pocit, že jsme zkoušeni, co všechno 
náš papír unese… Když zmiňuji zkoušku, není 
to samoúčelné, protože nás potěšilo nomino-
vání a zařazení Zbraslavských novin do soutě-
že otevřete.cz – webu pro otevřenost veřejné 
správy. Vážíme si toho.

Kromě otevřenosti Zbraslavských novin 
usilujeme o jejich zajímavost, a tak do pro-
sincových na úvod historických seriálů a ex-
kursů chystáme kompletní přetisk úplně 

prvních Zbraslavských novin z padesátých 
let, které úřadu věnoval František Kadleček. 

Vedle slibů a poděkování dlužím ještě 
jednu omluvu: v minulém čísle jsme na 
říjen přislíbili odpovědi na otázky jedné 
z čtenářek. Protože shromažďování pod-
kladů  ještě neskončilo, stane se tak v listo-
padu. Díky za pochopení a příjemné čtení.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

PS: Abych předešel diskusím a dohadům, 
před blížícími se parlamentními volbami ne-
poskytly – podobně jako v minulosti – Zbra-
slavské noviny volný prostor žádné politické 
straně či hnutí. Tak se děje před volbami ko-
munálními. A tak politický inzerát zastupitele 
MČ Praha – Zbraslav Patra Košana na protější 
straně byl řádně objednán a zaplacen v cení-
kových cenách 3.000 Kč za půlstranu + 50 % 
příplatek za umístění na redakční straně. Stej-
ně tak to bylo s inzercí KDU-ČSL. O tom, zda 
bude mít Zbraslav opět po letech „svého“ 
zastupitele, se dočtete navzdory uzávěrkám 
v příštích Zbraslavských novinách.

FOTO měsíce:  
Pohotovost potěšila i v okolí

Zřízení lékařské pohotovosti zaujalo i obyvatele z okolí, o čemž svědčí řada pochvalných rekcí, 
které se během prázdnin sešly. Ať již to bylo od starosty Ohrobce, spokojené maminky ze Zvole 
či z vývěsky v osadě Spálený mlýn, nedaleko od Líšnice.

Volby do Poslanecké sněmovny
Dne 25. a 26. října 2013 se budou konat 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Upozorňujeme, že došlo k přečíslování 
volebních okrsků, jejich adresy však zůstávají 
stejné jako u volby prezidenta republiky. 

Informaci o adrese příslušné volební míst-
nosti najdete na obálce s volebními lístky, na 
webových stránkách a vývěskách MČ Praha-
-Zbraslav.
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Z jednání rady městské části  
od 28. 8. 2013 do 18. 9. 2013
Vejvodova Zbraslav

Rada schválila konání XVIII. ročníku Mezi-
národního festivalu „Vejvodova Zbraslav“ 
ve dnech 27. 9. - 29. 9. 2013 na Zbraslav-
ském náměstí. Zároveň schválila maximální 
limit finančního plnění MČ, jako spolupořa-
datele akce, ve výši 75.000 Kč. Zbraslavské 
náměstí bude pro konání festivalu poskyt-
nuto zdarma.

STL plynovod + přípojka
Rada schválila projektovou dokumentaci 

ke stavbě nového plynovodu a nové přípojky 
za účelem plynofikace bytového domu v ul. 
K Nové škole. Podmínkou zahájení prací je 
stanovisko správce komunikace, na uložení 
plynovodu do pozemku ve správě MČ je 
nutné uzavřít smlouvu o věcném břemeni.

Zvýšení rozpočtu
Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu 

o účelovou neinvestiční dotaci z odvo-
du z výherních hracích přístrojů ve výši 
180.200 Kč určenou na kulturu, školství, 
zdravotnictví a sociální oblast a ve výši 
180.200 Kč určenou na podporu činnosti 
nestátních neziskových organizací, které 

zajišťují organizovanou sportovní výchovu 
mládeže. 

Rada dále souhlasila se zvýšením rozpoč-
tu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
59.200 Kč určenou na úhradu nákladů spo-
jených s výkonem veřejně prospěšných prací 
pro MČ Praha – Zbraslav.

Polyfunkční dům Kaškova
Rada schválila předloženou studii na vý-

stavbu objektu „Polyfunkční dům Zbraslav“ 
v lokalitě Kaškova – K Přístavišti. Zároveň 
požaduje, aby investor veškeré další kroky 
při realizaci projektu projednal se stavební 
komisí.

Sleva na nákladech
Rada nesouhlasila s 10% slevou na nákla-

dech za teplou vodu ve vyúčtování služeb 
za rok 2012, o kterou žádal pan Ivo Synek, 
bývalý provozovatel jídelny v DsPS.

Příspěvek na asistenta pedagoga
Rada souhlasila s poskytnutím příspěvku 

ve výši 4.000 Kč měsíčně pro školní rok 
2013/14 na zajištění asistenta pedagoga 
pro žákyni 6. třídy ZŠ V. Vančury.

Prodej pozemků
Rada souhlasila se záměrem odprodeje 

části pozemků v lokalitě Záběhlice ve pro-
spěch Společenství vlastníků jednotek domů 
č. p. 558, 559, 560 za cenu 1.165.500 Kč.

Dále souhlasila se záměrem odprodat po-
zemky u ulice K Přehradám ve prospěch Zá-
kladní Kynologické organizace 023 za cenu 
210.000 Kč.

Výběrová řízení
Rada vyhlásila výběrová řízení na zakázku 

malého rozsahu na provádění zimní údržby 
místních komunikací ve správě MČ Pra-
ha – Zbraslav a na zakázku malého rozsahu 
na provádění zimní údržby vybraných chod-
níků Oblast I. a Oblast II. v zimním období 
2013/2014.

Navýšení kapacity ŠJ
Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků ZŠ 

schválila rada navýšení kapacity Školní ku-
chyně a jídelny Zbraslav na maximální po-
volený počet 900 stravovaných s platností 
od 1. 9. 2014.

IN
ZERC

E:
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Dětský den se napodruhé vydařil

Červnový Dětský den byl kvůli nepřetržitému dešti zrušen, a aby děti 
nepřišly o svou tradiční akci, přeložili organizátoři jeho konání na druhou 
zářijovou neděli. Přestože i září bylo letos spíše deštivé a mraky hrozily 
přeháňkami už od rána, nakonec se v areálu školy Nad Parkem sešlo vel-
ké množství dětí i rodičů. A určitě nikdo nelitoval. Děti si užily tradiční hry 
a soutěže, prolézaly záchranářskou techniku, shlédly divadlo i nejrůz-
nější ukázky na ploše hřiště. Velkou atrakcí pak byla výstava motocyklů 
Harley-Davidson a také možnost projížďky na mini-biku nebo čtyřkolce

MČ Praha- Zbraslav tímto děkuje ZŠ Vl. Vančury, Sboru dobrovolných 
hasičů Zbraslav, Asociaci samaritánů ČR, Zbraslavské kulturní společ-
nosti, Městské policii a sdružení MDA RIDE za spolupráci při této akci.



www.mc-zbraslav.cz 5

10/2013 Zbraslavské noviny

Strnady slavily

V srpnu oslavila naše nejjižnější pražská 
čtvrť Strnady 65. výročí založení. Oslavovalo 
se dětským dnem zakončeným v podvečer 
karnevalem pro děti i dospělé, vyhodnoce-
ním soutěží, vtipnou tombolou, táborákem 
s opékáním buřtů a závěrečným ohňostro-
jem. Dětský den, o jehož přípravu se postarali 
nadšení strnadští dospěláci, byl velmi rozma-
nitý, veselý a plný různých soutěží jako jsou: 
jízda na kole, opičí dráha, hod na plechovky, 
stříhání bonbónů, koutek ručních prací, tva-
rování balónků apod. Na organizaci celého 
dne se podíleli všichni, kteří jsou rádi, že mají 
svoje Strnady, a současně důstojně připo-
mněli rok, kdy naši předkové v roce 1948 na 
pozemcích vytěžené hlíny pro bývalou cihel-
nu založili Družstvo ovocnářů a vybudovali 
krásnou osadu sloužící pro bydlení i rekrea-
ci. Všem tedy patří náš obdiv a poděkování 
a přejeme hodně zdaru Strnadům a všem 
příznivcům i pro léta příští.

Poděkování základní škole Vl. Vančury
Touto cestou chceme velice poděkovat ve-

dení naší základní školy Vladislava Vančury 
a všem jejím zaměstnancům za obrovskou 
pomoc pro další integraci naší dcery Nikolky 
Jelínkové. Naše dcera navštěvuje místní ško-
lu od 1. třídy, a jelikož má handicap (chodí 
o berličkách, bez kterých se nemůže po-
hybovat), tak se nám vždy škola na prvním 
stupni snažila a vyhověla v co nejvíce bezba-

riérovém přístupu do třídy a jídelny. Jelikož 
jsme věděli, že na druhém stupni naší školy je 
mnoho schodů, tak jsme začali jednat již rok 
před očekávaným nástupem o plošině, která 
by dceři pomohla překonat bariéry, v našem 
případě schody. Bohužel ani po ročním sna-
žení a obcházení různých institucí nám nebyl 
poskytnut příspěvek z městské části Radotín. 
Ale naštěstí náš pan ředitel Mgr. Jiří Kova-

řík a všichni jeho zaměstnanci včetně pana 
školníka nás nenechali na holičkách a velkým 
stěhováním a přizpůsobením tříd v jednom 
patře v přízemí nám i nadále umožnili, aby-
chom navštěvovali s dcerou naši místní školu, 
kde má dcera již od první třídy své kamarády, 
kteří jí také moc pomáhají. Velice děkujeme. 

Šťastní rodiče  
František a Petra Jelínkovi
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Rozmarné léto na Zbraslavi

Bohaté kulturní a společenské akce pod-
zimní Zbraslavi (Jízda do vrchu historických 
vozidel, Vejvodova Zbraslav, Slavnosti Elišky 
Přemyslovny, Nultý ročník zbraslavského 
pivního veselení a další) jsou po většině za 
námi. Vydařily se.

Ale čeká nás ještě jedna velká událost, da-
tovaná koncem října. Premiéra dramatizace 
Vančurovy novely Rozmarné léto v Kaško-
vě divadle u Vltavy. U téže Vltavy a v oněch 
místech - jen kousek proti proudu - kde 
stávala ve dvacátých letech minulého století 
občanská plovárna plavčíka a posléze maji-
tele zároveň, ctihodného pana Šůry, aby lá-
kala k osvěžující koupeli, popřípadě k výuce 
plavání, které se pan Šůra, s houževnatostí 
sobě vlastní, věnoval.

Je s podivem, že tak slavná novela spisova-
tele, který bydlištěm i duchovním zázemím 
je úzce spjat se Zbraslaví, novela, která se 
mimo jiné zpopularizovala filmovým zpra-
cováním režiséra Jiřího Menzela, nenašla 
dosud místo v dramaturgickém plánu zbra-
slavského divadelního spolku. To se má 
nyní rychle napravit! Zbraslavští občané, 
doufejme, se na vlastní oči a uši přesvěd-

čí (vždyť jde o divadlo!), že události, které 
se odehrávají na občanské plovárně mistra 
Šůry, jsou nejen poučné, ale též zábavné, 
a že na Zbraslav odjakživa patřily a patří. Dle 
autorova přání se ovšem v novele pan Šůra 
jmenuje Důra, jeho žena se zove Důrovou, 
Zbraslav jsou Krokovy Vary a Vltava je Orší.

A přijede samosebou také kouzelník Ar-
noštek a jeho krásná schovanka Anna. 
A figurují tu plavčíkovi přátelé major Hugo 
a kanovník Roch. A jsou tu zbraslavské děvy 
a zbraslavští jinoši a výčep U Zelené panny 
(předobraz výčepu U přístavu?), kde nejra-
ději nasává profesor ve výslužbě, nyní prá-
vem Dědeček. A to už drze vcházejí pokorní 
zbraslavští občané, pánové Šamárek Tomáš, 
Beránek Zdeněk, Kočí Ivan, Zemánek Jan, 
Souček Jiří, Šamárek Václav, Pondělíček 

František, dámy Vedralová Libuše, Gaspa-
rová Božena, slečny Wildová Zuzana a Ky-
silková Milena, aby se oblékli do dobových 
kostýmů a spolu s odborným hybatelem 
panem Vlčkem Oldřichem vám předložili 
komedii o časech a mravech (O tempora, 
o mores!) pohříchu současných.

Takovou podívanou nelze opominout! 
Chce to pouze jediné: mít štěstí a svést 
vítězný boj o vstupenky, které půjdou na 
dračku. Vždyť v Kaškově divadle u vody je 
míst jako šafránu.

Sledujte plakáty! Sledujte kalendář! I když 
s podzimem, Rozmarné léto přilétá na 
ochotných křídlech místních náruživců! Drž-
te jim palce.

Oldřich Vlček

Rozmarné poznámky k Rozmarnému létu
V roce 1921 přišli manželé Vančurovi na 

Zbraslav, aby zde vykonávali lékařskou pra-
xi. Ale Vladislav u doktořiny dlouho nezů-
stal, od počátku ji kombinoval s literární 
prací. A tak už v roce 1926 vydal svůj pátý 
románek, vlastně spíš novelu, s názvem 
Rozmarné léto. (Kniha vyšla u vydavatele 
Jana Fromka s nádhernými ilustracemi Jose-
fa Čapka.)

V té době se už takřka dokonale sžil s pro-
středím maloměsta, poznal řadu místních 
svérázných občanů, mimo jiné pana Antoní-
na Šůru. Pan Šůra byl plavčíkem na plovárně 
Zbraslavského lázeňského klubu. (Později si 
zřídil vlastní plovárnu na pravém břehu řeky. 
Hravě obstarával obě plovárny, tu svoji i tu 
městskou. Aby měl v té své dost klientů 
a aby jeho zákazníci nemuseli platit clo na 
nedalekém mostě, převážel je pramicí - více-
méně načerno - ze zbraslavské strany na Zá-
vist a zase zpátky.) Vladislav Vančura se rád 
a často koupával ve Vltavě a do Šůrových 
lázní vodil i své přátele z umělecké branže, 

kupříkladu Jindřicha Plachtu, Jaroslava Sei-
ferta, Theodora Pištěka, Antonii Nedošín-
skou, Jiřího Steimara a další.

Není divu, že si rázovitého plavčíka Šůru 
vybral za hrdinu svého veselého příběhu, 
kterým prý chtěl svým čtenářům dokázat, 
že není pouze romantickým nihilistou (tako-
vé označení obdržel od některých kritiků za 
své předchozí knihy), ale že má upřímně rád 
chytrý a osobitý humor. Myslím, že se mu to 
podařilo - vždyť Rozmarné léto je populární 
už bezmála stovku let, i když je napsáno po-
někud komplikovaným (prostě - vančurov-
ským) jazykem.

Antonín Šůra se v novele stal Antonínem 
Důrou, jeho žena Kateřina záletnicí, ale do-
opravdy prý taková nebyla. Coby baculatá 
porodní babička byla na Zbraslavi velice ob-
líbená. Plavčík Důra měl dva nerozlučné ka-
marády, majora a kanovníka. S nimi den co 
den debatoval a hádal se o všem možném 
i nemožném, s nimi prožíval spoustu unikát-
ních dobrodružství. Podle Ludmily Vančuro-

vé a její knihy Dvacet šest krásných let (vydal 
Československý spisovatel v roce 1974) byl 
předobrazem majora jistý Hugo Marek, bý-
valý důstojník, a kanovníka napsal pan Van-
čura napůl podle sebe a z druhé půlky podle 
právníka Šimanovského. Všichni jmenovaní 
pánové samozřejmě navštěvovali Šůrovu 
plovárnu. (Tolik pro případné pamětníky, 
pokud se ještě vyskytnou.)

I já už mám nárok být pamětníkem, a tak 
si matně vzpomínám na štíhlého starého 
pána s mohutným šedivým knírem, kterého 
jsem tu a tam potkával v Zaběhlicích, pokud 
jsem tam někdy zabloudil. Byl to pan Anto-
nín Šůra. Já byl tehdy školou povinný kluk, 
jemu táhla osmdesátka. (Narodil se v roce 
1876, zemřel ve věku 82 let v roce 1958.)

Až sem dosahují mé znalosti a vědomosti 
o Rozmarném létě, o plavčíku Šůrovi (Důro-
vi) i o případných souvislostech s onou kou-
zelnou Vančurovou knížkou. A myslím, že 
to pro dnešek úplně stačí.

František Pondělíček
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Na Zbraslavi není jen jedna knihovna
Na začátku školního roku přišla má devíti-

letá dcera s otázkou: Můžu jít na brigádu? 
Když jsem zjistila, že se jedná o obnovu 
knihovny pro školní děti v „horní“ škole, 
oddychla jsem si. Paní učitelka Mašková se 
rozhodla obnovit za pomoci dětí ze své třídy 
školní knihovnu, která čekala na své opětov-
né využití. 

Nejedná se o žádný velký projekt, jde „jen“ 
o možnost dětem na prvním stupni, které 
navštěvují školu Nad Parkem, umožnit půjčo-
vat si knížky. O to víc mi tato myšlenka přijde 
v dnešní době ušlechtilá. 

V jaké fázi se nyní brigáda nachází, můžete 
vidět na fotografii. Úklid a přípravu děti zvlá-
dají, ale co jim v knihovně chybí, jsou knížky 
nově vydané, moderní. Knížek je v knihovně 
sice dost, nicméně většina z nich byla vydá-
na před 25 a více lety. A tak máte-li doma 
knížky, kterým vaše děti už odrostly, ale jsou 
na rozdíl od těch v knihovně modernější, děti 
z horní školy budou rády. Správcem knihovny 
je paní učitelka Leona Mašková, třídní 3. A, 
nebo můžete knížky nechat na recepci – hes-
lo „knihovna“. Děkujeme.

Ivana Opová

Pokuta až 
100 000 Kč, 
pokud nemáte 
povodňový plán

Na základě výzvy Odboru výstavby, do-
pravy a životního prostředí Praha 16 Vás 
chceme upozornit na zákonnou povinnost 
vypracovat povodňový plán. Tato povinnost 
se týká všech vlastníků nemovitostí v zápla-
vovém území (ust. §71 odst. 4 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně někte-
rých zákonů - „vodní zákon“). Nejde tedy 
jen o podnikatelské subjekty, ale i o fyzické 
osoby - občany. Za nesplnění této povinnos-
ti hrozí pokuta až do výše 100 000 Kč. Za 
důležité však považujeme to, že vypracova-
ný povodňový plán a dodržování opatření 
v něm obsažených výrazně přispěje k mini-
malizaci škod v průběhu povodně. 

Důležité je, aby povodňový plán byl v soula-
du s nadřízeným povodňovým plánem. Víme, 
že vypracovat plán tak, aby splnil všechny 
zákonné povinnosti a zároveň byl účinný, 
není jednoduchá a levná záležitost. Nicméně 
je nesporné, že investice v řádu desítek tisíc 
může ušetřit miliony. Rozhodli jsme se proto, 
že MČ Praha - Zbraslav vypracuje pro všech-
ny povinné subjekty šablonu povodňového 
plánu, který si pak jednotlivý subjekt upraví 
dle vlastních potřeb a předloží ke schválení 
úřadu MČ Praha - Zbraslav. V tuto chvíli pro-
bíhají jednání o podobě této šablony, jakmile 
bude k dispozici, budeme vás informovat.

Výzvu OVDŽP Praha 16 najdete zde: http://
jdem.cz/7edy2.

Velkoobjemové kontejnery
říjen 2013

11. 10. Závist – před č.p.1163

18. 10.  Strnady – u stanoviště separ. odpadu

25. 10. Na Plácku

  8. 11.  U Lékárny

VOK budou přistaveny po dobu 4 hodin, a to od 14:00 do 18:00. Součástí přistavení 

bude obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů tak, aby byl VOK využit v ma-

ximální možné míře.

Úplný seznam přistavení VOK pro 2. pololetí 2013 najdete zde: http://jdem.cz/7egb7.

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany 

a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, 

zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich, atp.), bioodpad, stavební 

odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, led-

nice, mrazáky a sporáky.

Kontejnery na bioodpad
říjen 2013

12. 10.  K Peluňku – Na Mlíčníku
19. 10.  Baně – u vodojemu
26. 10.  Strnady – u stanoviště separovaného odpadu
  2. 11. Na Plácku
  9. 11. Nad Parkem - u školy

Kontejnery budou přistaveny mezi 13:00 - 16:00 pro obyvatele MČ Praha – Zbraslav 
zdarma. Službu poskytuje pro městské části Magistrát hlavního města Prahy.
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Petr Mužík, Afričan se zbraslavskými kořeny

Jen některé menší obce se mohou po-
chlubit významnými událostmi, osobnost-
mi nebo památkami, kterými se proslavily. 
To ovšem neznamená, že i v těch neprosla-
vených by se také podobná mimořádnost 
nemohla objevit. Jenomže to, co za humny 
může vzbuzovat pozornost, pro místní je 
všední banalitou. Měl by dnes někdo vůbec 
tušení, že na Zbraslavi žil nějaký převozník 
a správce říčních lázní, kdyby si ho nevšiml 
mistr slova Vladimír Vančura? A kolik jemu 
podobných kolem nás přešlo (nebo právě 
prochází), a nikdo si jich nevšimne? Raději 
ani nehádat. O tom, kdo nebo co vstoupí 
do historie, stejně nejvíc rozhoduje náho-
da. My můžeme jen zaznamenávat osudy 
a události, které se nám zdají být mimořád-
né, i když jsou možná jen obyčejné. Nechť 
o nich rozhodne čas. 

Podívejme se na jeden obyčejný lidský pří-
běh, který možná zase tak docela obyčejný 
není.

Půjde o světoběžníka se zbraslavskými 
kořeny Petra Mužíka. Na Zbraslavi ho asi 
nikdo nezná, zato ve společenství ama-
térských sportovců po světě je osobností 
známou.

Narodil se roku 1938 v Johannesburgu 
v tehdejší Jihoafrické unii, a to českým ro-
dičům Karlu a Jiřině Mužíkovým. Jeho otec 
tam byl, jako baťovec, vyslán s úkolem za-
ložit prodejní filiálku a posléze i továrnu. 
Karel Mužík odcestoval se svou manžel-
kou pocházející ze Zbraslavi. Byla dcerou 
na Zbraslavi žijícího básníka, spisovatele 
pro děti, redaktora čítanek a časopisů pro 
mládež Josefa Sulíka, známého spíš pod 
pseudonymem Pavel Sula. Jeho jméno nám 
připomíná i jedna ze zbraslavských ulic. 
Baťovská mise otce Mužíka v Africe byla 
úspěšná, a tak když se později v Baťově 
indickém zastoupení objevily problémy, byl 
tam poslán zjednat nápravu. Petr s matkou 
se vrátili zpět do tehdy právě osvobozené-
ho Československa. Tak se Petr dostal na 
Zbraslav k dědovi a babičce. Domácí výuku 
češtiny si doplňoval v řádné škole, ale hlav-
ně poznával vlast svých rodičů. Protože se 
tu cítil jako doma, přijal ji k rodné Africe za 

svou druhou vlast. 
Komunistický puč jeho zbraslavský po-

byt předčasně ukončil a s matkou se vrátili 
zpět do Afriky. Železná opona mu sice zne-
možnila návštěvy jeho druhého domova na 
dlouhou dobu, ale citovou vazbu k české-
mu prostředí už přerušit nemohla. 

V Africe dokončil základní a střední školu 
a po maturitě se ve stopách svého otce stal 
také baťovcem. Začal od píky a rychle po-
stupoval v organizační hierarchii firmy. Po 
praxi v továrně založené otcem byl stejně 
jako on posílán po světě, do Baťových fili-
álek s úkoly odpovídajícími jeho znalostem 
a schopnostem. Nejen jihoafrický Durban, 
ale i Anglie, Holandsko, Švýcarsko, Rhode-
sie, to jsou jen některá místa jeho působe-
ní. Později, když od Bati odešel, zůstal i ve 
svém dalším podnikání botám věrný.

Současně s úspěšnou profesní kariérou si 
našel i celoživotního koníčka. Brzo po ná-
vratu do Afriky se v jedenácti letech jako 
plavčík poprvé zúčastnil cesty po moři na 
plachetnici a ve čtrnácti poprvé jako člen 
posádky závodil mezi Kapským městem 
a Port Elizabeth. Tím byl jeho osud zpe-

četěn. Složil kapitánské zkoušky a začal 
brázdit světové oceány. Zpočátku pro po-
těšení, později i pro výdělek. Seznámil se 
s technologií stavby lodí, začal sám vyrábět 
a prodávat nejdřív jen některé komponen-
ty a časem i celé plachetnice. Pro sebe si 
postavil devítimetrovou loď, kterou nazval 
Shoestring - Tkanička do bot. Tím se jed-
nak přihlásil ke svému obuvnickému obo-
ru, ale protože v angličtině rčení „pořídit 
něco na tkaničce“ znamená pořídit něco 
za babku, levně, charakterizoval tím svůj 
přístup k cestování po moři.

Sám nebo s posádkou se plavil po všech 
světových oceánech. Atlantik překonal de-
setkrát, Indický oceán sedmkrát a při cestě 
kolem světa přeplul i Tichý oceán. Účastnil 
se desítek závodů a pro Jihoafrickou re-
publiku získal tituly z některých slavných. 
Například byl druhý ze 120 plachetnic 
v prvním závodě z Kapského města do Ria 
de Janeira; reprezentoval JAR v Kielu ve 
světové soutěži „Regatta Kieler Woche“; 
na ostrově Antigua v Karibiku se zúčastnil 
„Antigua Classic Regatta“, kde uspěl mezi 
80 klasickými dřevěnými plachetnicemi; 
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vyhrál závod bez posádek kolem ostrova 
Begui a třikrát reprezentoval JAR v meziná-
rodní regatě „Admirals Cup“. Stal se jed-
ním z nejzkušenějších a nejvýznamnějších 
jachtařů v JAR. 

U své první Tkaničky nezůstal. Následova-
la další, o metr delší, a nakonec poslední, 
největší a komfortně zařízená třináctimet-
rová, vážící 9 tun. Stavěl ji 12 let.

Při tom nezapomínal ani na boty. Doká-
zal skloubit sport s podnikáním tak, že byl 
v obou oborech respektovanou osobností. 
Dvacet pět let řídil spolu s otcem velkoob-
chod s botami. Krátkodobě také podnikal 
v oboru sám, nebo pro jiné firmy. Když ne-
bylo moře po ruce, odskočil si do jiného 
sportu. V době, kdy tři roky řídil továrnu 
na boty ve Švýcarsku, vyhrál tamější mis-
trovství ve sportovním potápění. Ve čtyři-
ceti letech ho zaujala cyklistika a zlákal ho 
nejpopulárnější jihoafrický otevřený závod 
ARGUS, kterého se každoročně účastní ko-
lem 30 tisíc profesionálů i amatérů v něko-
lika věkových kategoriích. Zajel si ho 28x 
a svou věkovou kategorii dvakrát vyhrál. 
Poznal spoustu světových špiček v jach-
tingu. Za všechny jmenujme alespoň jeho 
osobního přítele a našeho známého moře-
plavce, emigranta Richarda Konkolského. 

Uskutečnil si i svůj sen a na třetí Tkaničce 
obeplul zeměkouli. Cesta mu trvala celkem 
5 let, z toho 4 roky strávil na lodi, rok padl 
na nutné přestávky. Na polovině plavby ho 
doprovázela manželka, která pro zdravot-
ní potíže musela loď opustit, a tak cestu 
dokončil sám nebo s náhodnými pasažéry. 

Závěr cesty byl nečekaně dramatický. Za-
čalo to v Tichém oceánu kolikou vyvolanou 
močovými kameny. Po jejich odstranění mu 
lékaři diagnostikovali rakovinu prostaty, 
kterou však odmítl léčit před dokončením 
cesty. Pokračoval dál, ale problémy nepře-
staly. Do třetice přišlo ztroskotání Tkaničky 
na skalisku u neobydleného ostrova Cha-
gos v Indickém oceánu, když se loď v noční 
bouři utrhla z kotvy. 

Měl štěstí, že posádkou Tkaničky byla 
tehdy Karin Pavlosková, kterou nalodil v In-
donésii. Lékařka záchranné služby v Ost-
ravě a zkušená cestovatelka tam opustila 
loď, která dále mířila mimo její naplánova-
nou trasu, také kolem světa. Na doporuče-
ní známých oslovila kapitána Mužíka. Ten, 
zlákán její profesí a vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu, ji přijal. Byla to šťastná 
volba. Velmi rychle se na lodi stala kapitá-
novi rovnocennou partnerkou. Po skončení 
cesty kolem světa o ní prohlásil: „Byla pro 
mě tou nejlepší posádkou během celé mé 
cesty.“

Těžce poškozené lodi zaklíněné ve skalis-
ku se odmítl vzdát a vrátit se bez ní. S po-
mocí posádky plachetnic, náhodou také 
kotvících u ostrova, se posádce podařilo 
dostat devítitunovou loď na pláž, vyrobit 
nové kormidlo a epoxidovou pryskyřicí 
záplatovat 7 děr v trupu. Mohli pracovat 
jen za odlivu, když voda od lodi ustoupi-
la. Motor ale byl již zcela nepoužitelný, do 
trupu i po opravě stále ještě někudy teklo, 
ohnutý kýl komplikoval udržení lodě v pří-

mém směru a ztráta autopilota znamenala 
trvalou službu u kormidla. S tímto polovra-
kem, poháněným pouze plachtami, se oba 
mořeplavci vydali na zbývajících šest tisíc 
kilometrů k jižní Africe. Byl to neskutečný 
výkon s neustálou hrozbou úplné zkázy. 
Radiové spojení naštěstí fungovalo, a tak 
se cesta stala, díky kapitánově popularitě, 
středem zájmu nejen sportovní veřejnosti 
v celé JAR. Uvítání v cíli bylo velkolepé. 

Druhou šťastnou okolností byla skuteč-
nost, že K. Pavlosková je nejen mimořádně 
schopnou jachtařkou, ale i ženou s literár-
ními schopnostmi. Ze svých předchozích 
cest vydala v Knižním klubu dvě úspěšné 
tituly. Její třetí kniha „Ztroskotat a zvítězit“ 
popisuje cestu s Petrem Mužíkem tak pou-
tavě, jako byste na palubě Tkaničky všech-
ny hrůzy i vítězství také prožívali. Čte se na 

jeden zátah a na knihkupeckých pultech už 
ji nenajdete. 

Zatímco Petr Mužík úspěšně rozvíjel svou 
profesní i sportovní kariéru, jeho vazby na 
české prostředí, přes všechny překážky ze 
strany naší totality, se nijak neoslabovaly. 
Zachoval si dobrou češtinu, a jak okolnos-
ti dovolily, navštěvoval dědu na Zbraslavi 
a trávil dovolenou na jeho chatě v Kytlici. 
Na otázku, zda se cítí být spíš Afričanem, 
nebo Čechem, odpovídá, že obě přísluš-
nosti jsou pro něj rovnocenné. Světové 
oceány křižoval vždy s jihoafrickou i česko-
slovenskou (a českou) vlajkou a na vstupu 
do podpalubí je nápis „Kde domov můj“. 

Je hlavně námořníkem a nejvíc si cení 
toho, že dokázal naplnit své životní krédo 
„Prožij svůj sen“. Komu z nás se to podaří?

Rudolf Hofmeister
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Helpless zahajuje činnost klubu
Od září 2013 opět zahajujeme činnost našeho Klubu volnočasových 

aktivit pro mentálně postižené. Klub je každou sobotu od 10:00 do 
18:00 hod. v naší provozovně v Praze-Zbraslavi, Žabovřeská 1227. Le-
tos jsme zahájili šestý rok naší činnosti, která má již svoji tradici, a podle 
ohlasů úspěšnou. Máme kvalifikované asistenty, kteří vedou terapeu-
tické dílny a pomáhají klientům sestavovat program na každou sobotu. 
Jezdíme i na výlety, pořádáme letecký den s našimi sponzory na letišti 
ve Slaném. Společně se slaví svátky a narozeniny. Vzhledem k tomu, 
že se nám podařilo část našich klientů umístit do chráněného bydlení, 
máme volná místa a rádi bychom přivítali další kamarády. Sraz je vždy 

každou sobotu na Smíchovském nádraží, odkud klienty odvážíme na 
Zbraslav, a v 18 hod zase přivezeme zpět na stejné místo. Klub je zdar-
ma a je třeba si vzít pouze svačinu a pití.

V případě zájmu prosím volejte na 602 134 648 nebo mail: Haris-
.v@seznam.cz – Jiří Veselý – ředitel Helpless, o.p.s. 

Dále naše cestovní agentura zve všechny handicapované na poby-
tový nebo odlehčovací pobyt do Dvora Chotětice u Votic. 

Podrobnosti a více informací na www.helples.cz. Těšíme se na Vás.
Jiří Veselý 

Zdeňka Prášilová, Kristina Hájková, Radka Pokorná – asistenti

Julie – denní stacionář a školka s logopedickou péčí
Sdružení pro prevenci a rehabilitaci poruch komunikace

Dovolte, abychom vám představili nový 
projekt: Julie je sociální zařízení provozující 
denní stacionář pro seniory a školku pro děti 
s logopedickou péčí. 

Naleznete nás v prostorné vile se zahradou, 
v blízkosti Zbraslavského náměstí. Julie je 
místo, kde se setkávají generace, které ni-
kam nespěchají a mají si co předat. Učíme se 

zde navzájem laskavosti, toleranci, respektu 
a úctě.

Idea Julie vychází z úspěšných zahraničních 
projektů, podporujících mezigenerační souži-
tí. Nabízíme společný prostor pro setkávání 
starší a nejmladší generace, kontakt, který 
bude vzájemně obohacující, rozvíjející a pod-
půrný. Naši senioři a děti mají svá odděle-
ná patra, respektujeme potřebu soukromí 
a odpočinku obou skupin. Zároveň však Julie 
umožňuje dětem i seniorům prožívat mnohé 
aktivity uvnitř či na zahradě společně. 

Projekt Julie je zaměřen především na pre-
venci a nápravu poruch komunikace. Zajiš-
ťujeme každodenní odbornou logopedickou 
péči a pomoc. Vycházíme tak vstříc nejen po-
třebám dětí či seniorů s takovýmito obtížemi, 
ale i dospělým afatikům. Seniorům nabízíme 
také aktivizační programy či kognitivní reha-
bilitace.

Mgr. Lucie Kašová 
ředitelka denního stacionáře

Trápí nás podobné věci? Změňme je! Jde to!
Znovuobnovený Okrašlovací spolek Zbra-

slav existuje sice teprve od léta, ale jeho 
členům se už podařilo několik zaznamenání-
hodných počinů. 

• Zmapovali, objevili a vyčistili jsme místní 
studánky, jejichž údržbu a rekonstrukci stále 
sledujeme a spolupodílíme se na ní. 

• Zrenovovali jsme pumpu na Baních.
• Provedli jsme jarní úklid Zbraslavi.
• Vyhlásili jsme soutěž o Rozkvetlou Zbra-

slav, do níž se nám hlásí okrašlovatelé bal-
konů, předzahrádek, viditelných zahrad či 
adoptovaných zanedbaných zákoutí. Nomi-
nace už proběhla a 14. 10. v 19:00 do Ka-
várny U Stromečku srdečně zveme všechny 
zájemce na veřejné vyhlášení prvních míst 

soutěže, oceněných nákupními poukázkami 
Zahradního domu Jiřího Vodičky. Zde se mů-
žete dozvědět více informací o naší činnosti. 

• Řešíme vybudování veřejného ohniště na 
území Zbraslavi. Věříme, že se nám pro něj 
podaří najít vhodné a používané místo.

• Snažíme se najít řešení, jak zkultivovat 
vchod do ZŠ V. Vančury v ulici Hauptova tak, 
aby byl noblesní, funkční, a to jak pro žáky, 
tak kolemjdoucí.

• Chystáme rekonstrukci zvoničky na Baních.
• Připravujeme projekt osázení kruhového 

objezdu.
• „Postavili“ jsme prozatímní, ale již funkční 

webové stránky:
http://os-zbraslav-cz.webnode.cz/nase-projekty.

• Rozhlížíme se kolem sebe a přemýšlí-
me, co by bylo v našich silách zlepšit. Naši 
předchůdci nám nechali Zbraslav s reno-
mé noblesní dámy s geniem loci. Vnímáme 
jako svou radost i povinnost tento dojem 
minimálně posilovat. Jedním z našich cílů 
je snaha rozhýbat Zbraslaváky, aby se zača-
li aktivně věnovat svému prostředí. Snad se 
nám tento záměr postupně daří. Ačkoliv fun-
gujeme teprve krátce, dostáváme řadu pozi-
tivních ohlasů. A proto zveme do svých řad 
nové členy - na Zbraslavi je spousta možností 
okrašlovat…

Za Okrašlovací spolek Zbraslav,  
Štěpánka Hrdá a Michaela Bernardová

Večer s mistry baroka a klasicismu
Srdečně zveme na koncert souboru Ars Longa Collegium, který se uskuteční 30. října 2013 od 19 hodin v Městském domě Zbraslav. 
Soubor vystupuje ve složení Barbora Novotná – zpěv, Alex Štěrba – housle a Josef Prokop – klavír. 
Na koncertě zazní skladby např. Antonia Vivaldiho, Jana Dismase Zelenky, Johanna Sebastiana Bacha nebo Arcangela Corelliho. 
Vstupné dobrovolné.
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Jsme dole, ale nejsme na dně
Před třemi lety jsme se museli přestěhovat 

z nákladně zrekonstruovaných a příjemných 
prostor v Žabovřeské ulici. Vedení obce objekt, 
ve kterém bylo rodinné centrum a další tři ne-
ziskové organizace, nutně potřebovalo pro zří-
zení školky. Argumenty o nemožnosti rychle re-
alizovat tento záměr nebyly bohužel vyslyšeny. 
(Dodnes jsou prostory prázdné, chátrají a obec 
platí za jejich údržbu. Školka není. Škola praská 
ve švech.) Nuceně jsme se přestěhovali, zmen-
šili, ocitli v těžké finanční situaci, začali další re-
konstrukci, ale… zvládli jsme to. 

V současnosti fungujeme na „dolní“ Zbra-
slavi a snažíme se díky sympatiím mnohých 
obyvatel, osvícenosti místních firem a orga-
nizací nabízet své služby, zázemí a možnost 
realizace Zbraslavanům už osmý rok. Nejde 

to vždycky snadno, a proto všem těm, kte-
ří se o to zasloužili, bych opět se začátkem 
nové sezony ráda poděkovala. Jen díky vaší 
osvícenosti se držíme nad hladinou a dole 
jsme pouze místopisem... 

Opět jsme otevřeli kurzy, které tvoří základ 
naší činnosti (dávají možnost se potkat, in-
formovat, realizovat), některé víkendové 
akce jsme museli zrušit, ale přesto jich stále 
chystáme dost, připravujeme přednášky, na-
bízíme školičku, družinu i nízkoprahové záze-
mí, zkrátka se snažíme na Zbraslavi zorgani-
zovat to, pro co nás inspirujete, co byste na 
Zbraslavi chtěli dělat, co schází či co vnímáte 
jako potřebné a na co máme síly. A sil není 
nikdy dost. Chcete-li přispět k naší činnosti, 
budeme rádi za každou nabídnutou pomoc. 

Dobrovolníků si velmi ceníme, právě na nich 
stojí organizace některých aktivit Pexesa. 
A proto vyzývám všechny nadšence – máte-
-li možnost a chuť, přijďte se spolupodílet na 
tom, jak se žije na Zbraslavi!

Snažili jsme se, aby byl pro vás prostor Pexe-
sa, koncipovaný od letoška jako Setkávárna, 
útulnější. Chtěli jsme v něm oddělit místo 
pro hru, pro bezpečný, ale pohodlný pobyt 
rodičů s dětmi, ale nabízíme také možnost 
klidného zázemí pro práci (na PC, Internetu), 
anebo diskrétní prostor pro konzultace v po-
radnách (s vlastním vchodem). 

Na Zbraslavi je krásně i na podzim, takže 
– buďte zdrávi a pěkný říjen, za Rodinné cen-
trum Pexeso,

Michaela Bernardová

Chátrající Štorchova vila

V půlce srpna jsem se odhodlal k tomu, 
k čemu se chystám už od zimy. Upozornil jsem 
Národní památkový ústav a MČ Praha-Zbraslav 
na havarijní stav objektu Bartoňova 630 na 
Zbraslavi. 

Při vichřici na podzim loňského roku byla 
poškozena střešní krytina a od té doby ob-
jekt chátrá. Fotografie zachycují stav, v jakém 
se objekt nacházel v zimě a bezprostředně po 
zimě. V současné době se stav výrazně zhoršil. 

Neznám vlastníka objektu, ani jeho záměry do 
budoucna. Pokud ale včas nepřistoupí k opra-
vě střechy, můžeme pouze přihlížet smutnému 
zániku krásné, architektonicky zajímavé stavby. 

Z Národního památkového ústavu přišla od-
pověď od Bc. J. Baláčka, kterou přikládám. Těší 
mě, že tomuto domu a jeho stavu věnujete 
pozornost, avšak přístup vlastníka objektu jde 
zcela mimo mé chápání. Snad by mohl pomoci 
zájem médií? Proto považuji za prospěšné, aby 
se tématu věnovala pozornost i na stránkách 
Zbraslavských novin. 

Děkuji, Petr Hampl

Dobrý den,
reaguji na váš e-mail ze dne 11. 8. 2013 (který se ke mně dostal 

k vyřízení), upozorňující na havarijní stav domu čp. 630 v Barto-
ňově ulici na Zbraslavi.

Havarijní stav domu čp. 630 jsme letos bohužel také zaregistrovali.
V roce 2009 Národní památkový ústav, územní odborné praco-

viště v hl. m. Praze (NPÚ ÚOP HMP), zpracovával pro Ministerstvo 
kultury návrh na prohlášení památkové zóny Zbraslav, přičemž 
byly vytypovány vybrané stavby k potenciálnímu prohlášení za 
kulturní památku (čp. 630 byl mezi nimi, v roce 2009 byl stav 
objektu ještě dobrý.).

Jedná se o tzv. Storchovu vilu (později označovanou také jako Suchán-
kova vila). Na místě starší zástavby vznikla v letech 1892-1893 nová 
vila, přestavěná a rozšířená pro majitele právníka-univerzitního profe-
sora JUDr. Františka Storcha (Štorcha) v letech 1907-1908.

Památková zóna Zbraslav dosud vyhlášena nebyla. Na jaře 
2013 jsme zaregistrovali havarijní stav objektu. V červnu 2013 byl 
návrh na prohlášení areálu čp. 630 (vila se zahradou, oplocením 
atd.) za kulturní památku doporučen Regionální hodnotitelskou 
komisí NPÚ ÚOP HMP, zpracovaný návrh s upozorněním na ha-
varijní stav byl 26. srpna 2013 podán na Ministerstvo kultury.

Dosud tedy vila čp. 630 není nijak „památkově chráněna“. Účin-
nější právní nástroje k možné nápravě stavu má spíše příslušný sta-
vební úřad (a stavební zákon). V tomto případě je ale evidentní, že 
současný rozsah poškození objektu není jen výsledkem dlouhodobé 
neúdržby či vichřice. Jde asi bohužel spíše o záměrný zásah (odstra-
nění okapů, okapových svodů, odstranění střešní krytiny především 
okolo vikýřů, apod.). Vlastníkem je podle katastru nemovitostí s.r.o. 
s oficiální adresou právě v domě čp. 630. 

S pozdravem Jan Baláček, NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV.
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Bezpečnost vs. nebezpečí
Velmi mne zaujaly příspěvky ve Zbraslav-

ských novinách o bezpečnosti, občanském 
soužití a bezpečí života na Zbraslavi. Jis-
tě najdeme každý ve svém okolí situace, 
kdy se cítíme ohroženi. Některé jevy byly 
již v diskusi zmíněny, jiné – např. chová-
ní rodičů / řidičů v okolí škol, bezohledné 
parkování a rychlou jízdu - bychom mohli 
doplnit.

Vnímám jako přínosné o těchto tématech 
diskutovat a považuji za svoji povinnost zastu-
pitele hledat řešení. Obávám se ale zavedení 
populisticky motivovaných opatření, která se 
mohou stát pouhým samoúčelným pokusem 
o řešení otázky bezpečnosti. Věřím, že setká-
ní a práce s různými názory může napomoci 
zlepšení stavu a zvýšení pocitu bezpečí v naší 
městské části pro všechny skupiny obyvatel.

Prosím tedy autory příspěvků v minulých 
číslech ZN a všechny ostatní, koho téma bez-
pečnosti a bezpečí v naší městské části zajímá, 
aby mne kontaktovali (zuzana.vejvodova@mc-
-zbraslav.cz). Pokusme se společně najít funkč-
ní, trvalou a optimálně koncepční cestu, aby-
chom se na Zbraslavi nemuseli cítit ohroženi, 
či se snad bát.

Zuzana Vejvodová, zastupitelka za SZ

Aby nám Zbraslav nezhnědla
Se zájmem jsem si přečetl diskusi o chování 

na dětských hřištích a v ulicích, která se vine po-
sledními čísly Zbraslavských novin. Krom toho, 
že jsem si dal práci, nemaje již malé děti, a na 
slavném Rákosníčkově plácku se přesvědčil, že 
jedna z diskutujících psala nesmysly, protože 
v návštěvním řádu i na atrakcích je uvedeno, jak 
starým konzumentům jsou určeny, ale i kdyby 
nebylo, mastodonti snad na houpačky nepatří.

Ano, pokouším se o nadsázku, protože mě 
zaskočila agresivita a militantnost některých pi-
satelů a pisatelek. Skoro bych čekal, že začnou 
pochody Zbraslaví. Za Zbraslav čistou, hodnou, 
bez dětí. Pochody by mohly být v noci a po-
chodněmi a s hesly, uklidíme si to tu sami. Ne-
vím, mám pocit, že zdravý selský rozum a ele-
mentární míra slušného vychování a tolerance 
by mohla stačit. Dětská hřiště jsou na hraní pro 

děti a někdo má holt pod okny zastávku auto-
busu a druhý nedaleko plechovou skluzavku. 
Komu se to nelíbí, v Brdech je krásně a široko 
daleko nikdo. A pro nadcházející volební kam-
paň nabízím populistům, kteří zavětří v diskusi 
nás grafomanů příležitost, heslo: ANO, aby ko-
máři na Zbraslavi neklovali zelené třešně, bude-
me TOP suverénní se zvednutou hlavou.

Zdeněk Polesný

Prostor pro teenagery?

Dětských hřišť pro nejmenší tu na Zbraslavi 
máme celkem dost. Mám na mysli taková ta 
moderní hřiště, na kterých je například typic-
kým prvkem dřevěný hrad se skluzavkou. Co 

nekomerčního však současná Zbraslav nabízí 
pro věkovou hranici cca od 12 let? Napadá 
mě jedno multifunkční sportovní hřiště v uli-
ci Sulova a jeden pingpongový stůl u Mostu 

Závodu míru. Pokud jsem na něco zapomněl, 
budu rád, když mi někdo rozšíří obzory.

Každopádně mladí, kteří spolu chtějí po 
škole trávit odpoledne, moc možností ne-
mají. Možná by tedy stálo za to popřemýšlet, 
zda nějaký veřejný prostor neupravit právě 
dle požadavků teenagerů. Kde by takový 
prostor mohl být a co by v něm mohlo vznik-
nout?

V první řadě mě napadl zchátralý areál 
sportoviště horní budovy ZŠ. Nevím, v jakém 
stavu je běžecký ovál, ale například i skrze 
plot je vidět, že čtyři asfaltová hřiště mají svá 
nejlepší léta za sebou. Pokud by se jednou 
podařilo celý areál rekonstruovat, mohl by 
být v odpoledních hodinách otevřen veřej-
nosti. Vložené prostředky by zároveň byly vy-
užity efektivněji, než když by areál využívala 
pouze ZŠ.

Další možností by mohlo být vytvoření 
prostoru pro venkovní posilování. Pro cviče-
ní s váhou vlastního těla stačí i jen několik 
kovových prvků, jako je např. hrazda, bradla, 
ručkovací žebřík. Takováto malá nenáročná 
posilovna je umístěna například v Modřa-
nech na cyklostezce. Vše je v jednoduchém 
kovovém provedení odolném vůči vandalis-
mu. Existují i venkovní provedení sofistikova-
nějších posilovacích strojů. Dva takové stroje 
jsou nainstalovány na hřišti v Malé Chuchli 
(viz foto).

Myslet by se mělo i na ty, kteří nevyhledávají 
sport. Takovým by například mohl stačit pro-
stor s několika lavičkami blízko sebe. Některé 
lavičky mohou být v „teenager provedení“, 
které mají sedátko umístěné na opěradle.

Možností je určitě mnohem více. Někdy 
mě udivuje, kolik se na Zbraslavi dokáže uži-
vit hospod. Škoda, že stejně tak pestrá není 
i nabídka volnočasových aktivit…

Tomáš Bukovský



www.mc-zbraslav.cz 13

10/2013 Zbraslavské noviny



14 www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny 10/2013

Tenisový příměstský tábor

Poslední srpnový týden byl ve znamení tenisu. 
Jak už jsem vám napsala v minulém čísle Zbra-
slavských novin, na Slavoji se konal již druhý te-
nisový příměstský tábor, který pořádala školička 
Simči a Kačky. I přes veškeré špatné předpovědi 
počasí nám spadlo jen pár kapek a mohli jsme 
si pět dní pořádně užít. Každý den jsme začali 
v devět hodin. Do půl desáté jsme se rozcvičo-

vali, a pak hurá na tenis. Pilovali jsme základní 
údery, voleje, smeč a podání. Trénovali jsme do 
půl dvanácté. Poté nás čekal oběd v restauraci 
U Žemličků, kde nám každý den skvěle uvařili. 
Po jídle jsme se pomalu vraceli zpátky na kurty. 
Následoval polední klid. Každé odpoledne jsme 
hráli tenisový turnaj, vybíjenou a jiné sportovní 
hry. Příměstský tábor končil v pět hodin, kdy 

jsme se všichni po náročném dni přesunuli una-
vení domů. Na jeden den se k nám opět přidaly 
děti z mateřské školky Flowergarten. Potěšil 
nás obrovský zájem o náš kemp. Doufáme, že 
si děti konec prázdnin užily, a už teď se těšíme 
na další ročník.

Kateřina Morávková
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Kalendář  

zbraslavských akcí

2. - 6. října SLAVNOSTI ELIŠKY PŘEMYSLOVNY

S královnou Eliškou na víkend do středověku. 10. ročník. 

Koncerty, přednášky, historické tržiště, královský průvod.

sobota 12. října O PEJSKOVI A KOČIČCE

Maňásková pohádka pro nejmenší. 

Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.

14. října - 21. listopadu ZBRASLAVSKÝ SALON 2013

4. ročník výstavy, která představuje obrazy, grafiku, sochy 

a fotografie zbraslavských výtvarníků v galerii Městského 

domu. Vernisáž výstavy proběhne 12. 10. 

sobota 19. října HAVRANÍ SLIBY

Maňáskovou pohádku hraje Divadlo Inkognito. 

Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.

sobota 19. října HAVELSKÁ DRAKIÁDA

Pouštění draků, hry, lanové aktivity, lukostřelba, výtvarno. 

Od 14:00 v Borovičkách.

neděle 20. října O ZBRASLAVSKOU LOUTKU

Taneční soutěž pro dětské, juniorské i dospělé taneční páry 

od 8:30 do 17 hodin v Sokolovně Zbraslav. 

pondělí 21. října KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 

Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18.00 hodin.

sobota 26. října ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

Maňásková pohádka pro nejmenší. 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

středa 30. října VEČER S MISTRY BAROKA A KLASICISMU 

Komorní koncert souboru Ars Longa Collegium v obřadní 

síni od 19:00 hodin.

sobota 2. listopadu O ZLÉM VLKU A NEZBEDNÝCH 

PRASÁTKÁCH

Maňáskový muzikál. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Informace, rezervace, příp. vstupenky: 

kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801, 

kultura@zbraslav.cz, www.mc-zbraslav.cz/kultura-a-volny-cas/.
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Inzerci zajišťuje ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce

Kompletní ceník, přehled formátů
a technická specifikace

na

Kontakt:
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,

email: velem@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz

TENTO INZERÁT VYJDE

JEN NA  500 Kč!

CELOSTRÁNKOVÝ INZERÁT JEN ZA 5.500 Kč
MOŽNOST BAREVNÉ INZERCE

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ

Kalendář Zbraslav 2014
Redakce Zbraslavských novin připra-

vuje ve spolupráci se ZŠ Vladislava 
Vančury oblíbený kalendář Zbraslav 
2014.

Máte zajímavé fotografie Zbraslavi, 
myslíte, že fotíte lépe, než zbraslavští 
žáci?

Pošlete nám do konce října na adresu 
redakce svá díla v tiskové kvalitě (ales-
poň 2MB) a 13 nejlepších vyjde s uve-
dením jména autora v kalendáři na příští 
rok. Autorské výtisky jsou samozřejmos-
tí, jejich slavnostní předání proběhne jako 
loni během Zbraslavských Vánoc.
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Řádková inzerce
Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní čísla, linky, vícemístné číslovky, zkrácená 

slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny), e-mail: kultura@zbraslav.cz. Platí se v hotovosti, případ-
ně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby

n RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ, štěpkování 

větví, pojištění proti případným škodám. Tel.: 

732 879 368.

n REVIZE ELEKTRICKÉ INSTALACE, hromosvo-

dů a spotřebičů. RD, byty, firmy. Kontakt: tel: 

608 972 513, www.elektrorevize-mares.webnode.cz

n Kvalitní soukromé LEKCE ANGLIČTINY 

A NĚMČINY. Volejte 733 363 404.

n Dětská sestra nabízí HLÍDÁNÍ DÍTĚTE – dětí, 

pravidelně či občasně. Tel. 608 001 113.

n DOMÁCÍ ELEKTRONIKA, Hi-Fi, televizory, 

DVD a Blu-Ray přehrávače, domácího kino 

a počítače. To vše Vám levně ZAPOJÍM a na-

stavím u Vás doma. POMOHU při výběru no-

vých přístrojů. SESTAVÍM počítač dle vašeho 

přání, u starších počítačů provedu opravy 

a čištění, případně INOVUJI hardware a aktu-

alizuji software, nastavím připojení k interne-

tu a domácí síti. Nabízím převod zvukových 

záznamů z mgf. pásků, kazet, gramofono-

vých desek na CD či do formátu mp3. Čeleda, 

tel. 775 239 865

n ZEDNICKÉ, obkladačské práce. Tel. 

604 965 454.

n ZEDNICKÉ, obkladačské a sádrokartonářské 

práce. Tel 603 184 081, mail olaolda@volny.cz

n INSTALATÉRSKÉ práce. 603 184 081, mail 

olaolda@volny.cz

n REKONSTRUKCE BYTŮ, koupelen, byto-

vých jader a domů. 603 184 081, mail ola-

olda@volny.cz

n ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + šití, VZOR-

KOVNA – V Bílce 684 - Zbraslav, út a čt 14 

:00 – 16:00, po telefonické dohodě i jindy. 

Tel. 603 934 122. www.zaclony-lipovska.cz

n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavského uli-

ci 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ i DĚTSKÉ 

od Po – So - volejte 602 938 775.

n J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace byto-

vých jader, výměna boilerů, opravy a výměny 

baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vo-

doměrů. Tel. 602 338 021.

n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ 

TECHNIKY. Montáže a demontáže vzducho-

techniky a reklam, demolice komínů, opravy, 

čištění a nátěry fasád budov, střech a světlí-

ků, mytí prosklených ploch, kácení stromů 

postupným odřezáváním, zábrany proti holu-

bům, spárování panelových objektů, odstra-

ňování sněhu a ledu ze střech…VŠE BEZ PO-

UŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel: 737362865, 

www.na-lane.cz.

n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, lev-

ně a kvalitně problémy s vaším počítačem 

i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, instala-

ce, odvirování, připojení na internet. Dlouho-

letá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha 

- Zbraslav i okolí. 737 409 677.

Nemovitosti

n Nabízím PRONÁJEM BYTU na Zbraslavi, 

55 m2, 2. patro, 7.500,-, tel. 776 271 879.

n ANDĚL REALITY Vám nabízí spolupráci při 

prodeji/pronájmu nemovitostí s bohatými 

zkušenostmi v lokalitě Zbraslav a Praha-zá-

pad. Hledáme pro své klienty byty, RD a po-

zemky v lokalitě Zbraslavi a okolí. Poradenství 

a cenová kalkulace tržní ceny bezplatně. Na-

ším krédem je korektní jednání. Více informa-

cí na andelreality.com nebo volejte p. Nežá-

dala 774 616 800.

n ANDĚL REALITY nabízí k prodeji RD v residenč-

ní části Zbraslavi, nabídky na andelreality.com 

nebo informace u p. Nežádala 774 616 800 

n PRONÁJEM: GARÁŽ v horní části Zbraslavi. 

Tel. 257920351.
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN

UJP PRAHA a.s. přijme

pracovníka na pozici TAVIČ

Tel.: 227 180 320
E-mail: lorincikova@ujp.cz

Vzpomínka
Dne 18. října 2013 uplyne již 20 let, 

kdy ve věku 47 let zemřel pan Jaroslav 
Vejvoda. 

Za vzpomínku děkuje a stále vzpo-
míná manželka, synové s rodinami, 

sestra s rodinou.

Poděkování
Děkujeme všem kamarádům, přátelům 

a známým, kteří se na Urnovém háji dne 
14. 9. 2013 zúčastnili posledního roz-
loučení s naší maminkou, Květoslavou 
Majcherovou.

Dagmar a Zdeněk (děti) 

Vzpomínka
15. října uplyne dlouhých 20 let, kdy 

nás navždy opustil náš milovaný Michal 
Dvořák. Chybí nám, ale v našich srdcích 
žije dál. 

Vzpomíná a nikdy nezapomene 
rodina
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Zbraslavská osma s jubilanty

Jarní deštivý a zmrzlý 30. ročník cyklistické-
ho závodu Zbraslavská osma je zapomenut. 
Jako by počasí chtělo odčinit minulou nepří-
zeň, v sobotu 21. září byly navzdor nepříznivé 
předpovědi a hrozivým černým mrakům nad 
obzorem přímo ideální podmínky pro závodě-
ní na kolech. Však se také v Borovičkách sešlo 
na 100 závodníků a minimálně stejný počet 
fanoušků. I díky této hojné účasti mohli být 
vyhlášení dva jubilanti, celkově třítisící účastník 
v historii Zbraslavské osmy a dvoutisící závodící 
dítě. 

Závody potěšily organizátory vysokou účastí 
jezdců v dětských a mládežnických kategoriích, 
pro které je akce určena. Ale že i amatérské 
závodění lze brát velmi vážně, dokazovaly tré-
ninkové skupinky, které v týdnu před závodem 
ladily i na odstrkovadlech ideální stopu a ve 
dnech po závodech pak analyzovaly závodní 
jízdu. 

Soutěžní okruh je pro amatérské i závodní 
tréninkové jízdy stále připraven, 32. Zbra-
slavská osma proběhne na jaře příštího roku. 
Komu však závodění se startovním číslem uča-

rovalo, může si zkusit oblíbený Zbraslavský běh 
v neděli 1. prosince. Detaily a propozice najdete 
na internetové adrese www.hsh.cz/beh.


